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 كلمة رئيس اجلامعة

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 واليتوالندوات العلمية وورش العمل، رات ادلؤمتك العلمية ادلناشط وتشجيع دعم طارإ يف      

 على استمراريتها؛ احلفاظو  اليت تسعى إىل إرسائها الرئيسة مهامها إحدى أهنا اجلامعة ترى
التعليمية إميااًن منها  العلمية هبذه ادلناشطمنذ أتسيسها على االىتمام اجلامعة دأبت عليو 
إدراكاً اليت أولتها اجلامعة اىتمامًا خاصًا ، تها، ومن أىم ىذه ادلناشط ادلؤمترات العلميةأبمهي

منهجية  حيث أصبحت ،يف حتقيق التقدم والتطور احلضاري واستمراريتوفاعليتها منها مبدى 
م هبا يف ادلؤسسات األكادميية ومراكز ساليب القيام بو من األمور ادلسل  أالبحث العلمي و 

يفتح آفاقاً  البحوث، وعالوة على ما حيققو البحث العلمي من منافع للمجتمع اإلنساين فإنو
؛ ممّا ُيسهم يف حتسُت مهاراتو الفكرية والثقافية واالجتماعية ؛معرفيًة جديدًة أمام الباحث

 إحدى وتنظيم اجلامعة برعاية التخصصية ت العلميةراادلؤمت من عدًدا معةولذلك عقدت اجلا
وكان لكلية اآلداب نصيب األسد، إذ نضمت فيما مضى ستة مؤمترات علمية،  الكليات،

، "(االجتاهات والتداعيات"التغريات ادلناخية يف ليبيا )واليوم تعقد مؤمترىا السابع بعنوان 
 اجلغرافيا ابلكلية.والذي ينظمو ويشرف عليو قسم 

زلور اىتمام إن  موضوع التغَتات ادلناخية من ادلوضوعات ادلهمة اليت أصبحت 
ادلنظمات الدولية وعلى رأسها األمم ادلتحدة، واذليئة احلكومية الدولية ادلعنية بتغَت ادلناخ 

(IPCC بشكل خاص؛ وذلك ألمهيتها يف صناعة القرار الدويل بعد أن كانت حبيسة )
ناخ من جهود ضخمة تتبلور يف األر 

ُ
وقة العلمية، وما تقوم بو األمم ادلتحدة وبرانرلها ادلعٍت ابدل

دولة كان آخرىا  922عقد اتفاقيات دولية ومؤمترات سنوية بشأن تغَت ادلناخ ومبشاركة حنو 
((COP27  م( بشرم الشيخ جبمهورية مصر 9299الذي ُعقد يف الشهر ادلاضي )نوفمرب

التغَت ادلناخي من أبرز ادلشكالت اليت تسعى مجيع دول العامل  خَت دليٍل على أن  ذلو  العربية
 .للحد من آاثرىا دلا ذلا من تداعيات خطرة على النظم البيئية واألنشطة البشرية
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فإننا  "(االجتاهات والتداعيات"التغريات ادلناخية يف ليبيا )إذ نبارك انعقاد مؤمتر وحنن 

العلمية  اناللج نتقدم ابلشكر إىل الُبح اث ادلشاركُت ببحوثهم القّيمة من أجل إثراء ادلوضوع، كما نشكر
أسهمت يف  اليت كافة اجلهاتواكبت جتهيزاتو األولية إىل حلظة االنعقاد، كما حنيي  اليت و التحضَتية للمؤمتر، و 

 .ىذا ادلؤمتر العلمي إجناح
النعقاد ادلؤمترات والندوات العلمية اذلادفة اليت حاضنة جامعة سرت ترحب أبن تكون  فإن   .ختاًما.و 

 .ليبيامستقبل وطننا احلبيب تسهم يف بناء 
 

 وسدد ُخطاكموفقكم هللا 
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو

 
 د. سليمان مفتاح الشاطر

 رئيس جامعة سرت
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 كلمة اللجهة العلمية:

 

 بسم هللا، احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلو وصحبو ومن وااله، وبعد:
فموضوع ىذا ادلؤمتر ىو الشغل الشاغل للمختصُت، واالىتمام احلاضر للمتابعُت؛  

ألن  التغَت ادلناخي ىو السبب الرئيس يف التغَت الفعلي لكثَت من مسارات احلياة يف شىت 
نواحيها، خاصة يف دولة مثل ليبيا، حيث  أن  األنشطة البشرية غَت مرشدة والنظم البيئية 

ن لزامًا معرفة االجتاىات مث التداعيات للتغَتات ادلناخية حىت يتسٌت ىش ة؛ لذلك كا
 االستعداد لكل ما ىو مرتقب أو متوقع، وىذا ما هتدف إليو زلاور ادلؤمتر، وقد جاءت على

 النحو اآليت:
 : اجتاىات التغَتات ادلناخية يف ليبيا.احملور األول
 آاثر األنشطة البشرية على التغَتات ادلناخية. احملور الثاين:

 تداعيات التغَتات ادلناخية. احملور الثالث:
 اسًتاتيجيات التكي ف مع التغَت ادلناخي. احملور الرابع:

قدمة لل جنة العلمية مثانية وثالثُت ملخصاً، وعدد األحباث 
ُ
وقد بلغ عدد ادللخصات ادل
دلقبول منها أربعة عشر حبثًا وفقًا للمعايَت العلمية والفنية ادلرسلة مخَس وعشرين حبثاً، عدد ا

 اليت اعتمدهتا اللجنة العلمية. 
      ومن ابب االعًتاف ابدلعروف، وإرجاع الفضل إىل أىلو، فإن اللجنة العلمية
      تتقدم بوافر الشكر والتقدير واالحًتام وعظيم االمتنان جلامعة سرت متمثلة يف السيد:

وكيل اجلامعة للشؤون  أ. د. الطيب دمحم القيبرئيس اجلامعة، و ان مفتاح الشاطر د. سليم
    ،مدير إدارة الدراسات العليا والتدريب ابجلامعة أ. د حسني مسعود أبومدينةالعلمية، و 

رئيس قسم  أ. مجعة دمحم الغنايعميد كلية اآلداب، و  د. إمساعيل فرج عبد الناصرو 
اللجنة التحضرية، وكل من أسهم معهم يف ىذا  سادة رئيس وأعضاءاجلغرافيا، وكذلك ال

 العمل الكبَت.
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جندد ذلم الشكر والتقدير الحتضاهنم ىذا ادلؤمتر، والعمل على جناحو على ىذا النحو 

 ادلتميز الرائع.
 
ُ
تقدمي ما إىل قدمة يف ىذا ادلؤمتر وتتطلع اللجنة العلمية من خالل البحوث الرصينة ادل

 .النفع واخلَت لبالدانفيو 
 
 

 أ. د. أنور فتح اهلل إمساعيل

 رئيس اللجهة العلمية
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ر كنيات مياه الري يف ظل التغري يف درجات احلرارة معدل تغيُّ
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 ادللخص:
العامل ككل حيث درهة احلرارة من أىم  التحدتات ال ي وواهو البررية و يعترب التغري ادلناخي من أكرب

ىل اروفاع االستهالك ادلائي خالل عملية البخر إومنها يؤدي العوامل ادلؤثرة هداً يف عملية االحتباس احلراري 
ال ي وقوم هبا احملاصيل الزراعية ادلختلفة، ىذه العملية ىي ادلسؤولة على استنزاف ادلياه اجلوفية ادلعتمدة  نتح

%(، ومن ىنا مت اعتماد بياانت دراسة احلرارة كمؤشر للتغري ادلناخي والبخر نتح 97عليها ليبيا حبوايل )
( للوطن العريب، على Riccarناخية واذليدرولوهية )ادلرهعي يف ادلنطقة الغربية من ليبيا ودراسة النمذهة ادل

(  0م 5.5،  0م1.4،  0م 4.5،  0م 2أساس زتادة درهة احلــــــرارة خالل ادلائة سنة ادلقبلة دبــــــعدل وقرييب ) 
على التوايل، بينت نتائج الدراسة أن معدل االستهالك ادلائي من خبر نتح للمحاصيل الزراعية الواقعة يف 

/سنة، 3مرتم 730إبمجايل استهالك مائي حوايل  مروي غرب ليبيا الف ىكتارً أ 90ادلنطقة ال ي وقدر حبوايل 
، وإن الزتادة يف االستهالك اليومي للهكتار( على التوايل ملم 6.7 ، 1.5،  5.5،  1.7سيزيد  دبعدل )

 – 492.750 – 1806.750 – 558.450للبخر نتح بواسطة معادلة بينمن مونتيث سيكون )
ىل اخنفاض حجم ادلياه يف احلوض اخلاص إ/ سنة على التوايل الذي بدوره سيؤدي  3( م مرت2200.950

 ابدلنطقة.    
 .غرب ليبيا ة،يادلستقبلاحلرارة  كميات الري ،   الكلمات ادلفتاحية:
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Abstract: 

Climate change is one of the biggest challenges facing 

humanity and the whole world where the temperature is one of the 

most important factors affecting the global warming process, and it 

leads to a rise in water consumption during the evapotranspiration 

process carried out by various agricultural crops, this process is 

responsible for the depletion of approved groundwater relied upon 

Libya (79)% , Hence, the data of the study of temperature was 

adopted as an indicator of (climate change and reference 

evapotranspiration in the western region of Libya), also the study 

of (climatic and hydrological modeling (Riccar) for the Arab 

world), on the basis of increasing the temperature during the next 

fifty years at an approximate rate (2 c 
0
, 4.5 c 

0
 , 1.4c

0
, 5.5c

0
) 

respectively The results of the study showed that the rate of water 

consumption from evapotranspiration for agricultural crops located 

in the area estimated at about 90,000 irrigated hectares in the 

western part of Libya, with total water consumption of about 730 

m 3 / year, will increase at a rate of (1.7, 5.5, 1.5, 6.7 mm per 

hectare) respectively, and the increase in the daily consumption of 

evapotranspiration by the Benemen Monteith equation will be 

(558.450 - 1806.750 - 492.750 - 2200.950) Mm 3 / year, 

respectively, which in turn will lead to a decrease in the volume of 

water in the basin of the region. 

Key words: irrigation quantities, future temperature, western 

Libya. 
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 :مقدمة
 ،ة يف مجيع أحناء العامل متمثاًل يف االحتباس احلراريالتغري ادلناخي ىو القضية الرئيس

وىي االروفاع التدرجيي يف درهة حرارة الطبقة السفلى القريبة من سطح األرض من الغالف 
اجلوي احمليط هبا، وسبب ىذا االروفاع ىو زتادة انبعاث الغازات الدفيئة أو غازات الصوبة 

وأىم ىذه الغازات ىي ادليثان، خبار ادلاء، واثين أكسيد الكربون، وأكسيد النيرتوز،  ،اخلضراء
 (.2018 ألوزون، والكلور فلوركاربون )حسني،وا

ىل زتادة إلتغري ادلناخ ال ي وؤدي  حلرارة ىي ادلؤشر األساسي الرئيسدرهة اأنَّ حيث 
ىم لتقييم إمكاانت وكميات الري ة خبر نتح وال ي وعترب العامل األفقدان ادلاء من خالل عملي

ممارسات إدارة ادلياه وإنتاج احملاصيل، ووعترب يف ادلناطق الزراعية ادلختلفة ويساعد على ربسني 
ليبيا من الدول ال ي وعاين من شح ادلياه حيث وقع ضمن ادلناطق اجلافة وشبو اجلافة وال ي 

خرى، ار، والظروف ادلناخية القاسية األمراكل ادلوارد ادلائية حدة، حيث قلة األمط فيها وزداد
جلوفية يف ووفري احتياهاهتا ادلائية مما أدى اىل حدوث لذلك وعتمد اعتمادًا كبريًا على ادلياه ا

خلل يف ادليزان ادلائي دلعظم اخلزاانت اجلوفية خاصة يف منطقة سهل هفارة حيث يرتكز العدد 
ادلنطقة الغربية عنوة عن  مجايلإمن %  58األكرب للسكان الذي يرتاوح نسبتهم حوايل 
زراعية ربت النظام ادلروي حيث وقدر ادلساحة ممارسة النراط الزراعي واستغالل األراضي ال

ىل زتادة االستهالك ادلائي واخنفاض إمجايل األراضي الذى أدى إ% من 50ادلروية حبوايل 
 (.2020 منسوب ادلياه اجلوفية والتدىور النوعي والكمي ذلا )عبدالعزيز،

  أهداف الدراسة:
 :إىل ربقيق األىداف اآلويةهتدف ىذه الدراسة 

بل الرتكيبة احملصولية الزراعية من خالل الكميات التقريبية ال ي ستستهلك من ق  معرفة  -
 حساابت البخر نتح ادلرهعي بدرهات حرارة مستقبلية معينة. 

 أتثري االستهالك ادلائي ادلقاس على منسوب ادلياه اجلوفية احلايل وادلستقبلي. -
دراسة كمعاير على التأثريات ادلتغرية وقديرات العجز ادلائي ادلتوقع خالل مائة سنة دلنطقة ال -

  .ادلناخية
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 منطقة الدراسة: 
احيث  ،وقع منطقة الدراسة يف الرمال الغريب من ليبيا مثلثة الركل سهلية منطقة  أَّنَّ

% من إمجايل مساحة اليابسة يف ليبيا(  1) امربعً  اكيلو مرتً   18.000وبلغ مساحتها حوايل 
 األف ىكتارً  90ىل ما يقارب إ( وحيث وصل ادلساحة الكلية ادلروية فيها 2015 )مسعود،

هم ووس ،% من ادلنتجات الصناعية 80زلصواًل رئيسًا وونتج  15وبرتكيبة زلصولية ذباوز 
% من إمجايل اإلنتاج الزراعي يف ليبيا وحيدىا من الرمال البحر األبيض  48بنحو 

د التونسية ورأسو يف الررق نفوسة، ومن الغرب احلدو  ادلتوسط، ومن اجلنوب والررق هبل
 (.2020 س ادلسن ابلقرب من مدينة اخلمس)الغرتاين،أعند ر 

يوصف على أنو مستو بصفة عامة، إال أنو يتصف ابلتموج وخاصة يف القسم اجلنويب 
مظاىر  منو حيث ونترر التالل والكثبان الرملية، واجلزء الغريب من السهل ىو األقل وعقيداً يف

السطح )من مظاىر السطحية(، فهو على درهة كثرية من االستواء، ويتدرج سطح السهل يف 
االروفاع حنو اجلنوب، بينما ال يزيد اروفاع اجلزء الرمايل منو كثريًا عن مستوى سطح البحر 

 (.2015 )مخاج،
 .سهل اجلفارة( موقع منطقة 1الشكل )

 
 (.مؤشرات استهالك ادلياه لبعض احملاصيل يف مشال غرب ليبيا.2015.)  مجعة مخاج، أمحد و ادلنتصر، ادلصدر: 

 .85، ص2- 1، العددان 20 اجمللد اجمللة الليبية للعلوم الزراعية،
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مشااًل يف  32ْ  15َ ا احلدود الفلكية وتمثل يف ادلقطع احملصور بني دائريت العرضمَّ أ
   30َ وبني خطي الطول ،الرمايليف أقصى امتداده  33ْ  10َ أقصى امتداده اجلنويب و

 قصى امتداه الررقي.أشرقاً يف ° 14شرقاً يف أقصى امتداده الغريب و 11ْ

 ادلصادر ادلائية:
يف  مهماً وعترب مياه اخلزاانت اجلوفية ادلصدر الرئيس للمياه ابدلنطقة، حيث ولعب دوراً 

وال ي وعتمد يف األساس على الزراعات  ،مداد ادلائي للممارسات الزراعية السائدة ابدلنطقةاإل
ووقدر حجم ادلياه ابخلزاانت اجلوفية يف منطقة سهل هفارة، وال ي متثل فيو منطقة  ادلروية.

 ، ورتاوح درهات ادللوحة سنوتاً  امكعبً  امليون مرتً  1049الدراسة اجلزء األكرب منها حبوايل 
يف اجملال الزراعي دلختلف احملاصيل هم / لرت وكمية االستهالك  3.6إىل  1.5هبا ما بني 
 (.2015 لكل سنة )مخاج، امكعبً  امليون مرتً  730الزراعية ىو 

 ( يبني الكميات ادلوجودة يف اخلزان اجلويف وكمية السحب وادلتاح.1شكل )

 
ونتيجة لالستنزاف ادلستمر دلياه ولك اخلزاانت والذي وعدى السحب اآلمن أدى كل 

مرت/سنة، مما  2.5إىل  0.5ادلياه اجلوفية دبعدالت ورتاوح من إىل ىبوط مستوتات ذلك 
 ابر ادلوهودة ابدلنطقة ووزايد معدالت وداخل مياه البحر هبا )مخاج،يهدد بتوقف إنتاهية اآل

2015.) 

319000000 

730000000 

1049000000 

4000000

204000000

404000000

604000000

804000000

1.004E+09

1.204E+09

 المتاحة الكلية  االستهالك الحالي الكمية المتاحة 
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 األمطار:
ىل أخرى من إإن سقوط ادلطر يف منطقة الدراسة متذبذب وشحيح وخيتلف من سنة 

األمطار من ضمن ادلصادر ادلائية الثانوية يف منطقة الدراسة رغم  د  عَ حيث الكمية والتوزيع، ووـ  
أَّنا متثل ادلصدر األساسي جلميع ادلوارد ادلائية بصفة عامة، سواء كانت ىذه ادلوارد سطحية 

 (.2019 أم هوفية)عبدالعزيز،
 ادلياه السطحية:

طار الساقطة يف وتوقف كمية ادلياه السطحية يف منطقة الدراسة على مقدار كمية األم
مومسها )فصل الرتاء(، وىي بدورىا وساعد على وقليل السحب من اخلزاانت اجلوفية، كما 

)وادي اجملنني، وادي غان،  :أمهها ،وقوم بتغذية ىذه اخلزاانت عن طريق رلموعة من األودية
فة يكاد يكون استغالذلا يف األنرطة االقتصادية ادلختل أنَّ  وادي اذلرية، وادي أبو شيبة(، إالَّ 

 (. 2019 معدوماً )عبد العزيز،
 ادلياه اجلوفية:

ال ي وعترب ادلصدر الوحيد ادلتاح  ،وعتمد منطقة الدراسة اعتماداً كبرياً على ادلياه اجلوفية
يف الوقت احلايل لتغطية كافة احتياهاهتا، ووستغل ادلياه اجلوفية يف ادلنطقة من عدة خزاانت 

 أمهها:
 10: وىو خزان حر )غري مضغوط(، ويرتاوح مسكة ادلربع ما بني الرابعياخلزان اجلويف 

 مرتاً . 60و 30مرتاً، وعمق اآلابر فيو ما بني  90و
ىل الساحل مشااًل، وىو خزان إ: وديتد من فالق العزيزية هنواًب اخلزان اجلويف ادليوسيين

 مرتاً. 320و 215مضغوط ويرتاوح عمق اآلابر ما بني 
ىل خزان حر متصاًل ابخلزان هنوب إ: وىو خزان مضغوط يتحول  أوو شيبةاخلزان اجلويف

 مرتاً. 320و 215فالق العزيزية، ويرتاوح عمق اآلابر فيو ما بني 
ىل اجلنوب، إىل خزان مضغوط كلما اذبهنا إ: وىو خزان حر يتحول اخلزان اجلويف العزيزية

 (. 2019 العزيز، مرتاً )عبد 350و 200ويرتاوح عمق اآلابر فيو ما بني 
 



 

 

 

 

 معدل تغري كنيات مياه الري يف ظل التغري يف درجات احلرارة املشتقبلية

 على احملاصيل الزراعية يف مناطق غرب ليبيا 

 

 
 

171 

 الظروف ادلناخية:
ناخية ادلتحصل متتاز ادلنطقة مناخيًا بنمط نطاق البحر ادلتوسط ووفقًا للبياانت ادل

رصاد ادلختلفة ادلنتررة يف منطقة سهل هفارة للفرتة الزمنية وراوحت عليها من زلطات األ
مئوية بئر الغنم  درهة 16.8 - 10.6ادلتوسطات السنوية لدرهة احلرارة الصغرى بني 

 - 29وبطرابلس على التوايل، ووصل اقصى ادلتوسطات السنوية لدرهة احلرارة العظمى إىل  
، كما وصل بطرابلس 25.7 ببئر الغنم وطرابلس على التوايل، بينما أداَّنا يصل إىل 25.7

% ابخلمس وببئر الغنم، ووصل معدالت األمطار 60-75معدالت الرطوبة النسبية بني 
 (.2015 ملم دبنطقة بئر غنم وبطرابلس )مخاج، 370-180وية بني السن

ووصف وربة ادلنطقة الدراسة على أَّنا يف عمومها حديثة التكوين عميقة وذات  الرتوة:
انترار مستو وقريباً وىي ذات قوام رملي، وعددية البناء ومعرضة للتعرية بفعل الرتاح، كما أَّنا 

واإلنتاهية ورديئة االحتفاظ ابدلاء ويعترب استعمال نوعيات عالية الصرف، منخفضة اخلصوبة 
متدىورة من مياه الري وخاصة يف ادلناطق ال ي وتداخل فيها ادلياه اجلوفية مع مياه البحر من 

 (.2015 )مخاج، أىم مراكل ال ي وواهو استزراعها
 :الدراسةمنهجية 

لقد مت االعتماد على ادلنهجني الوصفي والتحليلي لدول الوطن العريب يف ىذه الدراسة 
( يف اروفاع درهة احلرارة Riccarمن خالل بياانت النمذهة ادلناخية و اذليدرولوهية )

درهات مئوية  4أكثر من و  4.5دة دلسار الرتكيز النموذهي درهة مئوية زتا 2دبتوسط حوايل 
دراسة احلرارة كمؤشر للتغري (، و 2020يف َّناية القرن)العرايب، 8.5نموذهي دلسار الرتكيز ال

ادلناخي والبخر نتح ادلرهعي يف ادلنطقة الغربية من ليبيا حيث أظهرت اذباه وزايد لدرهة احلراة 
درهة مئوية  5.5درهة مئوية و  1.4يف متوسط كل زلطات ادلنطقة على مستوى العامل من 

 (. 2020 و العررين )أبو فايد، بنهاية القرن احلادي
 -معامالت الري حسب معادلة ونمن مونتيث: 

 الالزمة الطاقة متثل ال ي العالقات ذبميع على وعتمد ال ي ادلركبة الطرق من وىي
 الطاقة ووعتمد ادلربع. البخار إلزالة الالزمة الطاقة متثل ال ي والعالقات البخر الستمرار

 وعتمد بينما وبة،ـــالرط الرمس، وعــــــــسط اإلشعاع، رارة،ــــــــاحل درهة على رـــــــــالبخ إلزالة الالزمة
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 أن ديكن ىنا ومن السطح وخرونة الرتاح سرعة على ادلربع البخار إلزالة الالزمة العالقات
 - االيت: النحو على ادلعـادلة عرض يتم

 
 التبخر نتح ادلرهعي  ,ETo = daily reference ET [mm/d] :حيث

VPD = vapor pressure deficit [kPa],  ضغط خبار ادلاء 
u2 = wind speed at 2 m high [m/s]  سرعة اذلواء  

Rn = net radiation at the crop surface [MJ/m2 per day]  االشعاع الرمسي  
Δ = slope vapour pressure curve [kPa°C−1 احندار منحنر ضغط البخار  

γ = psychrometric constant [kPa°C−1 الثابت البسيكومرتي  
G = soil heat flux density [MJ/m2 per day] أتثري حرارة الرتبة 

ومن ىذه ادلعادلة يتضح مدى أمهية حساب درهات احلرارة اخلاصة ابدلناطق الزراعية 
 90روية ادلقدرة حبوايل /السنة للمساحة ادل3مليون م 730وال ي مت حساهبا للمنطقة حبوايل 

(، دلا ذلا من األثر السليب على كمية البخر الصاعدة من 2020 )الغرتاين، الف ىكتار،
الرتبة والنتح من النبات، ويف ىذه الدراسة مت االعتماد على التغري يف درهات احلرارة ادلطبقة 

اسات ادلرهعية ادلأخوذ منها على ادلعادلة ووغرييها ابلدرهات احلرارية التقديرية الناذبة عن الدر 
ووطبيقها واحلصول على نتائج وقديرية رباكي كل االستهالك ادلائي ادلستقبلي رغم وهود 

 أكثر من عامل زلدد ذلذه ادلعادلة من سرعة ريح وضغط خبار 
 نقاط الدراسة:

مت أخذ نقاط معينة وقع من ضمن ادلساحات الزراعية حيث يزرع فيها هل احملاصيل 
الرئيسية من طماطم وبطاطا وبصل واحملاصيل ذات الطابع العلفي واحلبوب ال ي ديكنها أن 

ألف كيلو مرت مربع ال ي مت فيها حساب   18000وعرب على ادلساحة الكلية ادلقدرة حبوايل 
، من 2022كمية البخر نتح ادلرهعي اليومي حيث أخذت القراءات خالل شهر أغسطس 

علومات ادلناخية ادلتوفرة من درهات حرارة عظمى وصغرى خالل احلصول على بعض ادل
ووقريبًا كل ما البياانت ادلناخية األخرى ادلهمة يف عملية  ،وسرعة رتاح مقدرة ورطوبة نسبية

 يت: للبخر نتح ادلرهعي على النحو اآل احلساابت وكانت النتائج
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 ( يوضح مناطق الدراسة وكميات البخر منح 1جدول )
 طريق معادلة وينمن مونتيث.ادلقاسة عن 

 البخر نتح* ادلنطقة
 ملم 4.51 اخلمس
 ملم 6.52 الزاوية
 ملم 6.94 العزيزية
 ملم 6.8 بدر

 .* مت االستعانة ابدلعلومات ادلناخية حلساب البخر نتح ادلرهعي ادلتوفرة لدى وزارة ادلوارد ادلائية            

 النتائج وادلناقشة:
من معلومات حول التغري يف احلرارة خالل ادلائة سنة ادلقبلة من خالل كل ما عرض 

للوطن العريب بواسطة النمذهة ادلناخية واذليدرولوهية الرتاضية ودراسة احلرارة كمؤشر للتغري 
 ادلناخي والبخر نتح ادلرهعي يف ادلنطقة الغربية يف ليبيا حيث كانت النتائج على النحو التايل:

 احلرارة ادلستقبلية لكل دراسة مأخوذ منها( يوضح درجات 2جدول )

 الدراسة
 دراسة مرجعية

 0( م1)
 دراسة مرجعية

 0( م1)
 دراسة مرجعية

 0م (2)
 دراسة مرجعية

 0م (2)
 - - 8.5 4.5 ادلستوى

 5.5 1.4 4.5 2 درهة احلرارة ادلستقبلية
وكما أسلفنا أتثري  ،ومن خالل التعويض يف ادلعادلة اخلاصة ابلبخر نتح ادلرهعي

ة فقد مت لى بعض احملاصيل الزراعية الرئيسدرهات احلرارة على نتائج ادلعادلة ادلطبقة ع
 يت:( وكانت النتائج كاآل2جلدول رقم )التعويض يف درهات احلرارة ادلستقبلية ادلبينة يف ا

 رجعي ( يوضح الزايدة يف كمية االستهالك ادلائي ادلتمثل يف البخر نتح ادل3جدول )
 خالل سنة دلساحة الدراسة.

 دراسة مرجعية الدراسة
 0( م1) 

 دراسة مرجعية
 0( م1) 

 دراسة مرجعية 
 0م (2)

 دراسة مرجعية
 0م (2)

 ملم / ىكتار 6.7 ملم/ ىكتار 1.5 ملم / ىكتار 5.5 ملم / ىكتار 1.7 الزتادة يف كمية البخر
 ملم/ه/سنة 2445.5 ملم /ه/سنة 547.5 ملم/ه/سنة 2007.5 ملم/ه/ سنة 620 خالل سنة

 558.450.000 دلساحة الدراسة 
 /سنة3م م

1.806.750.000 
 /سنة3م م

492.750.000 
 /سنة3م م

2.200.950.000 
 /سنة3م م
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 ( يوضح الكميات ادلتاحة وادلستهلكة وعد الزايدة يف احلرارة وكمية العجز ادلستقبلي ادلتوقع.2شكل )

 
 730ة وال ي قدر حبوايل ادلائي للمحاصيل الزراعية الرئيسىل االستهالك إوابإلشارة 

نفس فإن االستهالك ادلستقبلي للمياه يف القطاع الزراعي للمنطقة ل ،/سنةامكعبً  امليون مرتً 
 يت:احملاصيل ستكون على النحو اآل

 مجايل الكمية احملسووة وعد زايدة   البخر نتح إ( يوضح 4جدول )
 االستهالك ادلستقبلي ادلياه.ومعدل العجز الناتج من 

 الدراسة
البخر نتح احملسوب 

 0م2على حرارة 
البخر نتح احملسوب 

 0م 4.5على حرارة   
البخر نتح احملسوب 

 0م1.4على حرارة 
البخر نتح احملسوب 

 0م5.5على حرارة 
 2930950000 1222750000 2536750000 1.288.450.000 امجايل الكمية

 1.881.9500000 173.750.000 1.487.750.000 239450000 العجز
 64.2 14.2 58.6 18.5 معدل العجز

أظهرت النتائج ادلتحصل عليها بعد التعويض يف درهات احلرارة ادلستقبلية من خالل 
ادت درهات دز اأن ىناك زتادة يف كمية البخر نتح احملسوب كلما  :الدراسات ادلرهعية

%، 18.5احلرارة، وهبذا يكون معدل العجز يف كمية ادلياه اجلوفية دلنطقة الدراسة ىو )
 %( على التوايل. %64.2،  %14.2،  58.6

 بينت نتائج الدراسة أيضًا أن معدل االستهالك ادلائي من خبر نتح للمحاصيل 
للهكتار( على  ملم/ 6.7، 1.5، 5.5 ، 1.7الزراعية الواقعة يف ادلنطقة سيزيد دبعدل )

سيكون  التوايل، وأن الزتادة يف االستهالك اليومي للبخر نتح بواسطة معادلة بينمن مونتيث

-239450000 

-1487750000 

-173750000 

-1881950000 
-3E+09

-2E+09

-1E+09

0

1E+09

2E+09

3E+09

4E+09

1 2 3 4

 سنة / 3كمية العجز المائي الناتج عن ارتفاع الحرارة المستقبيلة م م

 المتاحة الكلية  كمية العجز  كمية الري الكلية  كمية الري المضافة  االستهالك الحالي
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/سنة على امكعبً  ا( مليون مرتً 2200.950، 492.750، 1806.750 ،558.450)
ىل اخنفاض حجم ادلياه يف احلوض اخلاص ابدلنطقة ابلعجز إالتوايل، الذي بدوره سيؤدي 

 ادلبني. 
 التوصيات:

 هم يف عملية الري للمحاصيل ادلختلفة.بديلة للمياه الغري التقليدية وسنراء مصادر إ .1
النافذة من الدولة خبصوص حفر  احملافظة على ادلصادر ادلائية من خالل وطبيق الترريعات .2

 على ولك ادلصادر. ابر والتعدتات ادلتكررةاآل
االىتمام بربامج ووعية ادلزارعني أبمهية الكميات ادلثلى من مياه الري ال ي وؤثر يف إنتاهية  .3

احملاصيل، وكذلك ابوباع اإلدارة السليمة ابستخدام التقنيات احلديثة ادلتبعة يف ري 
ادية ووفادتاً احملاصيل لضمان زتادة اإلنتاج يف وحدة ادلساحة والتقليل من وكلفتها االقتص

 إلىدارىا.
ووبادل  ،ورجيع ودعم البحث العلمي يف رلال وقدير االحتياهات ادلائية للمحاصيل .4

هبدف ربقيق نقل التقنية أبساليب  ؛ادلعلومات بني ادلركز البحثية ادلتخصصة وادلزارعني
 علمية.

 زراعة زلاصيل ذات قدرة على ربمل اجلفاف وادللوحة. .5
 ث الغازات الدفيئة والتوعية اخلاصة هبا.يف وقليل انبعا اإلسهام .6
 (خلاصة)ا كوميةاحلغري عنية ايضًا وفعيل دور ادلؤسسات مراركة ادلنظمات الدولية ادل .7

 يف احملافظة على البيئة وادلصادر الطبيعية. فعال   دور  من دلا ذلم  ؛فرادواأل
للتقليل من الفاقد يف االستهالك  ؛استخدام كل ما ىو حديث يف عملية ري احملاصيل .8

 ادلائي من وقنيات ري ربت سطحي أو التوسع يف الزراعة ادلائية.
 مطار.وفعيل برامج حصاد مياه األ .9
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